
صحيفة شهرية

جامعة بيرزيت األولى فلسطينيًا والعاشرة عربيًا

قضية في  المستمر  الجامعة  واهتمام  رؤية   وضمن 
البديلة والمتجددة الطاقة  المناخي، ومصادر   التغير 
بتشغيل موخرًا  الجامعة  قامت  فقد   وإدارتها، 
 محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
 ليصل عدد المحطات التي يحتضنها الحرم الجامعي
كيلو  684 تبلغ  إنتاجية  بقدرة  محطات،   6  حاليًا  
 واط، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة السابعة
 »حديقة الخاليا الشمسية« قريبًا والتي يتم تنفيذها
إلنتاج دونم   15 بحوالي  تقدر  مساحة  على   حاليًا  
وبتشغيل هذه الكهرباء،  من  واط  ميجا  يقارب 1   ما 

ما يزيد قادرة على توليد  الجامعة   المحطة ستكون 
 عن 50% من كمية  الكهرباء التي تستهلكها مرافق

 .الجامعة سنويًا من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة
وتصدرها  تميزها  على  بيرزيت  جامعة   وحافظت 
بين من  التصنيف  هذا  في  الفلسطينية   الجامعات 
الئحة في  ظهرت  فلسطينية  جامعات   خمس 
 التصنيف لهذا العام، كما وحققت قفزة في تصنيفها،
 حيث كانت قد صنفت العام الماضي في المرتبة الـ 12
قائمة في  ظهرت  عربية  جامعة   81 بين  من   عربيًا 
العام في  التصنيف، في حين صنفت في نسخة هذا 

 ا كما وتسعى الجامعة إلى المحافظة على المساحات
 المفتوحة والخضراء داخل الحرم الجامعي وزيادتها،
واستخدامها العادمة  المياه  معالجة  في   واالهتمام 
الجامعة اهتمام  إلى  هذا  يضاف  المزروعات.   لري 
آخرها كان  أكاديمية،  برامج  طرح  في   المتواصل 
 برنامج ماجستير إدارة الطاقة المتجددة، الذي حصل
العلمي والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اعتماد   على  
 مؤخرًا،  وسيبدأ تدريسه مع بداية الفصل الثاني من
إلى البرنامج   هذا  ويهدف  الحالي،   األكاديمي   العام 
 تطوير  وتطبيق علوم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة
وذلك الفلسطيني،  المجتمع  تقدم  في   والمساهمة 
 بإكساب الخريجين المعارف العلمية والمهارات الفنية
الطاقة مجاالت  في  للريادة  يؤهلهم  مما   والبحثية، 
ومساهمة اهتمام  البرنامج  هذا  وسيزيد   المتجددة، 
 المجتمع الفلسطيني في حل أزمات عالمية متفاقمة
 كظاهرة االحتباس الحراري. باإلضافة إلى العديد من
البيئة موضوع  في  تهتم  التي  المتنوعة   المساقات 
المختلفة، الجامعة  التي تطرحها برامج   واالستدامة 
التي تنظمها وحدات والندوات  الورش   والعديد من 
 الجامعة ومعاهدها ومراكزها سنويًا. لمرتبة الـ 10 من
 .بين 106 جامعة عربية صنفت في قائمة التصنيف
المساحات المحافظة على  إلى  الجامعة   كما وتسعى 
  المفتوحة والخضراء داخل الحرم الجامعي وزيادتها،

مستوى على  األولى  المرتبة  بيرزيت  جامعة   احتلت 
10 الـ  المرتبة  في  وحلت  الفلسطينية،   الجامعات 
العالم في الـ 202 على مستوى  المرتبة   عربيًا، وفي 
 العالمي للعام UI Green MetriC ،2020 تصنيف
 الذي يقوم بتصنيف الجامعات بناء على معايير تعبر
تتعلق التي  بالقضايا  الجامعات  اهتمام  مدى   عن 
ومدى البيئية،  واالستدامة  المجتمعية   بالتنمية 
 التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة والتغير المناخي
على وحرصها   ، والمتجددة  البديلة  الطاقة   ومصادر 
ونشاطاتها األكاديمية  برامجها  ضمن  الوعي   زيادة 
 داخل الحرم الجامعي والمجتمع. لمساقات متخصصة
برامجها المستدامة ضمن  والتنمية  البيئة   في مجال 
تنتجها التي  األبحاث   وحجم  األخرى،   األكاديمية 
إليجاد والبحث  باالستدامة  تعنى  والتي   الجامعات، 
في العالم  يواجهها  التي  المختلفة  للتحديات   حلول 
ومؤشرات معايير   إلى  باإلضافة  البيئية،   المجاالت 
 تقيس طبيعة بيئة العمل والبنية التحتية في الحرم
 الجامعي، والطاقة والتغير المناخي، ومصادر الطاقة
 البديلة والمتجددة الصديقة للبيئة، وإدارة النفايات،
ومعيار لها،  األمثل  واالستخدام  المياه   ومصادر 
داخل والتنقل  المواصالت  بوسائل  االهتمام   يقيس 
 الحرم الجامعي . والعديد من الورش والندوات التي
.تنظمها وحدات الجامعة ومعاهدها ومراكزها سنويًا

دراسة في  قضتهما  اللذين  العامين  ذويب   ووصفت 
من »عامان  بأنهما  بيرزيت  جامعة  في   الماجستير 
 الجهاد«، ولكن الجامعة قدرت تعبها ودعمتها بنصف
 منحة في أحد الفصول، كما شاركت مع مجموعة من
 الزمالء واألساتذة في عرض شفوي عن نقص فيتامين
B،12 لدى أطفال المدارس، وذلك في مؤتمر الالنسيت 
 وهو مؤتمر سنوي لشبكة ائتالف النسيت الذي يهدف
 إلى توسيع الكتابة العلمية الدولية والمحلية لتطوير

.السياسات الخاصة باألوضاع الصحية للفلسطينيين
 وفي هذا السياق، عّبرت ذويب عن أهمية نظام المنح
المتفوقين الطلبة  ومنح   (Honor List) الدراسية 

 لدي الكثير ألقدمه للوطن بعد أن أنتهي من دراسة«
 الدكتوراة، وأتشوق ألرى ماذا سيقدم الوطن لي عند
ما قالته حنين ذويب، خريجة جامعة  عودتي«. هذا 
والحمية التغذية  بكالوريوس  برنامجي  من   بيرزيت 
عند سؤالها والمجتمعية،  العامة  الصحة   وماجستير 
أطروحتها إنهاء  بعد  المستقبلية  مخططاتها   عن 
 لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة األمريكية في بيروت
(AUB)، تحت عنوان »عالج التهاب األغشية الدهنية 
 المرتبطة بأمراض القلب والشرايين المبكرة في مرحلة

.»ما قبل مرض السكري بطرق تغذوية آمنة وفعالة
في الدكتوراة  درجة  على  حصولها  ذويب   تنتظر 
الجامعة من  الحيوية  الطبية  العلوم   تخصص 
 األمريكية في منتصف عام 2021، وتستعد للسفر إلى
 جامعة برشلونة في إسبانيا قريبًا الستكمال جزء هام
برنامج جائزة  على  حصلت  أن  بعد  وذلك  بحثها،   من 
 لوريـال-اليونيسكو المخصص لتكريم العالمات لكتابة
 العلمية الدولية والمحلية لتطوير السياسات الخاصة
.باألوضاع الصحية للفلسطينيينالمتميزات في المجال

 مشاهد وقصص ومواقف كثيرة««
أكثر أن  إال  الجامعة،  في   عشتها 
في عملي  خالل  يفرحني  كان   ما 
على عملي  بأثر  شعوري   الجامعة، 
لنصائحي كان  منهم  كثير   الطلبة، 
الجامعية حياتهم  إكمال  في   دور 
كنت أنني  أعتقد   واستمرارهم، 
على أثر  ترك  في   محظوظة 
يسعدني«. ما  أكثر  وهو   حياتهم، 

.تقول خولة
في لوالقبول  أن  خولة   وترى 
كبيرة، فهي حلقة أهمية   الجامعة 
 الوصل الرئيسية التي تربط الطلبة
أولى الطلبة   بالجامعة، فمنها يبدأ 
األكاديمية، مسيرتهم   خطوات 
وثائق حاملين  يخرجون   ومنها 
ظفيها مو شها جهمو  تخر
االحتالل اعتداءات  من   وأساتذتها 
حواجز سيما  ال   ومضايقاته، 
تفصل التي   االحتالل 
 المدن والقرى عن بعضها،
»أسوأاأليام  فتقول: 
 كانت تلك التي تلت
 انحيث كان الجنود
ن ئيليو ا سر إل  ا
جمع،  المنتشون 
 فمنهايبدأ الطلبة
ت ا خطو لى و  أ

األكاديمبلضغطعلى  مسيرتهم 
واألساتذة  الزناد،يمنعوالطلبة 
الجامعة إلى  الوصول  من   واألهالي 
فتنقطع اليومية،  الرحلة  هذه   في 
الجامعة إلى  الوصول  في   السبل 
بين طويلة  معاناة  رحلة   بعد 
ركوب وحتى  والجبال   المركبات 
 الحنطور« الجامعةالجامعة ككاتبة
 طابعة في مكتب التسجيل والقبول
أول، إداري  فمساعد   فسكرتيرة 
القبول. قسم  رئيس  إلى   وصواًل 
جائزة على  حصلت،  قد   وكانت 

... الموظف المتميز في الجامعة
البداية، كانت   1978 أيلول   في 
 حيث كانت خولة »حديثة التخرج
»مع تقول:  الطيرة«،  كلية   من 
البحث بدأت  الكلية  من   تخرجي 
 عن أماكن للتدريب والعمل، وكانت
ثالثة من  خيارًا  بيرزيت   جامعة 
قد أكن  لم  لي،  أتيحت   خيارات 
 رأيت الجامعة من قبل، لكن إصرار
التدرب الله-على  –رحمه   والدي 

كان المكان،  هذا  في   والعمل 
ألنه االستمرار،  في   الدافع 
أتأمل حين  بجامعة   رأى 

 مشهد جامعة بيرزيت
يكاد مشهد   اآلن، 

شجرة  يشبه 
 اللبالب التي تكبر
بشكل  وتنتشر 
أن فمنذ   كبير، 

في موظفة   كنت 

 مكتب التسجيل في المبنى الجامعي
الحالي المكتب  إلى   القديم، وصوال 
 وأنا أشاهد تطور الجامعة ونموها.
بكافة مراحلها،  بكافة  عشتها   لقد 
 أحداثها واآلن سأسدل الستارة على
 كل هذه المشاهد، لقد أتت اللحظة
سأفقد جامعتي،  بها  سأغادر   التي 
يمكنني لي ذكريات ال   مكانًا يحمل 
حييت، ما  ذاكرتي  من   محوها 
 سأغادر أناسا اعتدت عليهم، عشنا

.»وبكينا وفرحنا معا
 هكذا تحدثت خولة أبو رميلة، عن
امتدت التي  بيرزيت  في   رحلتها 
من تكريمها  أثناء  عامًا،   42  لـ 
د. برئيسها  ممثلة  الجامعة   إدارة 
لوصولها حجلة  أبو  اللطيف   عبد 
الخدمة لنهاية  القانوني   للسن 
 فيالتدريس والمكاتب، وهنا انتقل
 مكتب التسجيل إلى الحرم الجديد،
 وبدأ بالتوسع والنمو، وهو ما ترافق
الطلبة أعداد  في  كبيرة  زيادة   مع 

.والتخصصات والبرامج
 في تلك الفترة وما تالها، تعرضت
اإلغالقات من  لسلسلة   الجامعة 
وخالل االحتالل،  من   المتكررة 
الطلبة كان  إغالق،  فترة   كل 
يدًا يعملون  واإلدارة   والموظفون 
المحاضرات الطلبة  إلعطاء   بيد 
أجل من  الجامعي،  الحرم   خارج 
الجامعية، متطلباتهم   استكمال 
الصعوبة غاية  في  كان  أمر   وهو 
بقاء على  اإلصرار  لكن   والخطورة، 
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الجمعية الخيرية الصالحية تقدم منحًا دراسية لطلبة جامعة بيرزيت المقدسيين

ما المقدسيون  بيرزيت  جامعة  طلبة  ويشكل   هذا 
ثلث أي  الجامعة،  طلبة  إجمالي  من   30%  نسبته 
الطالبي، وقد استفاد 1,428 طالبة وطالب  الجسم 
 من برنامج المنح الدراسية للعام 2019/2020، أي ما
 يقارب %40 من الطلبة من مدينة القدس حصلواا.

دراسية منحًا  الصالحية  الخيرية  الجمعية   قدمت 
مختلف من  المقتدرين  غير  المقدسيين   للطلبة 
رئيس مع  لقاء  في  بيرزيت،  جامعة  في   التخصصات 
وأعضاء أبو حجلة،  اللطيف  د. عبد  بيرزيت   جامعة 
 الهيئة اإلدارية للجمعية؛ رئيسها المهندس مصطفى
.أبو زهرة، وأمين الصندوق المحامي عزام الهشلمون

المشترك، التعاون  هذا  أهمية  على  الطرفان   وأكد 
 الذي يصب في خدمة المجتمع الفلسطيني وطلبته،
التعليم توفير  في  ودورها  الجامعة  لرسالة   

ً
 مساندة

التي تساعدهم المناسبة  البيئة  للطلبة ضمن   العالي 
وصمودهم لألهالي  ودعمًا  واالبداع،  التميز   على 
المقدسيين للطلبة  وتشجيعًا  القدس،  مدينة   في 

.واالحتياجات التعليمية لاللتحاق بجامعة بيرزيت

 تبحث عن حلول تغذوية مبكرة وبسيطة ألمراض مزمنة حنين ذويب..
خريجة جامعة بيرزيت الحائزة على جائزة لوريال- اليونيسكو

  ...خولة أبو رميلة
ذاكرة 42 عامًا في جامعة بيرزيت

(تتمة صفحة 12) (تتمة صفحة 10)

الحديقة التكنولوجية األولى  اهتمامات أكاديمية وعلمية بالطاقة
 تأسست الحديقة التكنولوجية الفلسطينية
 كمؤسسة غير ربحية في العام 2016، وهي
  عضو في الرابطة الدولية لمجمعات العلوم

.(IASP)

 أهمية الطاقة المتجددة، وضرورة الحفاظ
 على البيئة الخضراء، ولألهمية الكبيرة

 لدراسات الطاقة،حيويًا في مختلف بلدان
<العالم <المتقدمة والنامية






